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මෙත්සිරි ද ිල්වා එ. දකුණු පළාත භාර මයෙෂ්ඨ නිම ෝයෙ මපාලිසප්ති කාර් ාල , 

ොතර 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශම න් විභාග කිරීෙ)/ 808 /2019 (2019.03.19 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 

කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 

(ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 

පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන් සභා සොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන් සභා සොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

මකාමිෂන් සභා සොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභි ාචක   -     තමත්සිරි ද සිල්වො 

ම ාතිි ලත්ස පාර්ශව              -    නේ කළ නිලධොරී,  

දකුණු පළො  භොර තයෙෂවඨ නිතයෝයෙ තපොලිසවපති කොර්යොලය 

 

මපනීිටීෙ   

අභියොචක   - තමත්සිරි ද සිල්වො 

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී තනොසිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.07.24 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.08.23 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.09.13 

 

අභි ාච  ට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.07.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 
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ත ොරතුරු ඉල්ීතේ අමුණො ඇති ිටප දකුණු පළොත් භොර නිතයෝයෙ තපොලිසවපති ලලිත් යයසිංහ මහ ො 

විසින් ගොල්ල දිසවික් වවදෙ සංගමය තව  යවන ලද 2012.09.24 දිනැති ලිපිතයි සහතික කරන ලද 

පිටප ක්. 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පනතත් සඳහන් කොල පරොසය තුළ කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත් ීම ම  
අභියොචක විසින් 2018.08.23 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 
නේකළ නිලධොරියොද නියමි  කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක 

විසින් 2018.09.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.     

අභි ාච   සලකා බල  අවස්ථාමේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
තපොදු අධිකොරිය අභියොචනො විභොගයට පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2018.10.17 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට පිටප ක් තයොමුකරමින් එවො ඇති 

ලිපිය තකතරි තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමුවිය. එි සඳහන් වන්තන්, තයෙෂවඨ නිතයෝයෙ 

තපොලිසවපති, ලලිත් ඒ. යයසිංහ මහ ො 2011.01.22 වන දින සිට 2012.10.01 දින දක්වො දකුණු පළො  
භොර තයෙෂවඨ නිතයෝයෙ තපොලිසවපතිවරයො වශතයන් රොයකොරී කර ඇති අ ර එම කොලයට අදොළ 
තල්ඛණ කිසිවක් දැනට තමම කොර්යොලතේ තනොමැති බැවින් අභියොචකතේ ඉල්ීම ඉටුකළ තනොහැකි 
බවයි. 
 

එතසවම අභියොචනො විභොගය සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.03.11 දිනැතිව තකොමිෂන් 
සභොවට දන්වො ඇත්තත් තේ වනත ක් දකුණු පළො  සඳහො තයෙෂවඨ නිතයෝයෙ තපොලිසවපතිවරතයක් 
පත් කර තනොමැති බැවින් තකොමිෂන් සභොව දන්වො ඇති පරිදි ලිඛි  ප්රකොශයක් ලබොදීමට තේ 
අවසවථොතේදී  තනොහැකි බැවින් තමම අභියොචනො විභොගය සඳහ තවනත් දිනයක් ලබොතදන තලසත් 
තමම අභියොචනො විභොගය විභොගවන දිනට ප්රථමව දකුණු පළො  සඳහො තයෙෂවඨ නිතයෝයෙ 
තපොලිසවපතිවරතයකු පත්කළතහොත් තමම විභොගය සඳහො තපනී සිටීතේ හැකියොව ඇති බවයි. 

 

නිම ෝග : 

2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 15 (අ) වගන්තිය යටතත් 

පරීක්ෂණ පැවැත්ීමට හො එම පරීක්ෂණ සඳහො තපනීසිටින තලස යේ  ැනැත් කු තව  නියම කිරීමට 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවට බල ල ඇ . 

ඉහ  සඳහන් අභියොචනය සඳහො, තපොදු අධිකොරිය, තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපනී සිටීමට නිකුත් 

කරන ලද තනොතීසියට අනුව, කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත් ීම තහවතුතවන්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 39(1)(ඇ) වගන්තියට අනුව මතහසව  රොත්වරයකු විසින් පවත්වනු ලබන 

ලඝු නඩු විභොගයකින් පසු වරදකරු තකොට  රුපියල් පනසවදහසක් තනොඉක්මවන දඩ මුදලකට තහෝ 

අවුරුදු තදකක කොලයක් තනොඉක්මවන බන්ධනොගොරග  කිරීමකට තහෝ එම දඩය හො බන්ධනොගොරග  

කිරීම යන තදකටම ලක් විය හැකිය.  

එතසවම තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කරන පරිදි තේ වනත ක් දකුණු පළො  භොර තයෙෂවඨ 

තපොලිසවපතිවරතයකු පත්කර තනොමැති වුවද මීළඟ අභියොචනො විභොගතේදී තපොදු අධිකොරිය නිතයෝයනය 

කරමින් වගකිවයුතු නිලධොරිතයකු සහභොගී විය යුතු බවට තකොමිෂන් සභොව විසින් නිතයෝග කර සිටී. 

ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය තනොපැමිණීම තහවතුතවන්   කල්  බන ලද තමම අභියොචනය සඳහො 

2019.06.18 දින  පැමිණන තලසට තකොමිෂන් සභොව විසින් නිතයෝග කරනු ලැතේ.  

මීළඟ අභියොචනො විභොගය: 2019.06.18 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

3 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශම න් විභාග කිරීෙ)/ 808 /2019 (2019.06.18 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 

කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 

(ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 

පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන් සභා සොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන් සභා සොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

මකාමිෂන් සභා සොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභි ාචක   -     තමත්සිරි ද සිල්වො 

ම ාතිි ලත්ස පාර්ශව              -    නේ කළ නිලධොරී,  

දකුණු පළො  භොර තයෙෂවඨ නිතයෝයෙ තපොලිසවපති කොර්යොලය 

 

මපනීිටීෙ   

අභියොචක   - තමත්සිරි ද සිල්වො 

තපොදු අධිකොරිය  - තරොෂොන් ප්රනොන්දු, දකුණු පළොත් නිතයෝයෙ තපොලිසවපති 

 

 

අභි ාච   සලකා බල  අවස්ථාමේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

 

අභි ාච   සඳහා මදපාර්ශව් ෙ පැමිණ ඇති බව මකාමිෂන් සභාව විින් නිරීක්ෂණ  කරයි. 

 

මපාදු අධිකාරි  කරුණු දක්වා ිටිමේ 2012.09.24 දි ැති ලිපි  දකුණු පළාත භාර නිම ෝයෙ 

මපාලිස්පති කාර් ාල  සතුව ම ාෙැති බවයි. 

 

අභි ාචක විින් කරුණු දක්වා ිටිමේ අදාළ ලිපිමේ පිටපතක් තෙන් සතුව ඇති අතර එ  සතෙ 

පිටපතක් මලස සහතික කර ලබා මද  මලසයි. 

 

මෙහිදී මපාදු අධිකාරි  කරුණු දක්වා ිටිමේ අභි ාචක සතුව ඇති ලිපිමේ පිටපත සතුව මබාමහෝ 

මදෝෂ පවති  බවයි. එ ම් එ  ලිපි ශීර්ෂ ක් රහිතව හා නිල මුද්රාවක් සහිතව නිකුත්ස කර ඇති ලිපි ක් 

බවත්ස ඊට අදාළ සතෙ මුල් පිටපත ම ාෙැතිව අභි ාචක සතුව පවති  පිටපත සතෙ පිටපතක් මලස 

සහතික කර ලබා දි  ම ාහැකි බවට සඳහන් කර ිටි  ලදි.  

 

මෙහිදී අභි ාචක කරුණු දක්වා ිටිමේ මතාරතුරු ප ත ප්රකාරව වසර දහ ක කාල ක මතාරතුරු 

ලබා ගැනීෙට හැකි ාවක් ඇති බැවින් තො විින් අ දුම්කළ මතාරතුර ලබා ගැනීෙ අතොවශෙ ව  

බවයි. එමසේ එෙ ලිපි  ඉල්ලා ිටින්මන්  ම්කිි න තික කටයුත්සතක් සඳහා බැවින් එ  සහතික 

කර ලබා ගැනීමම් අවශෙතාව  අවධාරණ  කර  ලදි. 

 

මෙහිදී මපාදු අධිකාරි  කරුණු දක්වා ිටිමේ  ම්කිි ලිපිමගානුවකට අදාළව  ඩු කටයුත්සතක් 

ම ාපවතී  ම් ඊට අදාළ ලිපිමගානු වි ාශ කිරීෙට හැකි බවයි. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නිම ෝග : 
 
අදොළ 2012.09.24 දිනැති ලිපිතේ මුල් පිටප  තපොදු අධිකොරිතේ භොරතේ, සන් කතේ හො පොලනතේ 
තනොමැති ීම තහවතුතවන් අභියොචක සතුව ඇති පිටප  ස ෙ පිටප ක් තලස සහතික කර ලබො දීමට 
හැකියොවක් තනොමැති බවට නිරීක්ෂණය වන බැවින් තපොදු අධිකොරිතයි කරුණු කියොපෑම පිළිගනු 
ලැතේ. 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  

***** 
 
 
 


